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Kan babyer synge salmer?
I efteråret har vi for første gang haft et forløb med babysalmesang i Hårslev Kirke.
Selvom vi alle vidste på forhånd at synge
salmer, det kan babyerne ikke, så fik de en
masse andet med. Kirkerummet indbyder
til at sætte tempoet ned og slukke telefonen, nyde klang og stilhed og fordybe sig,
og det smitter også positivt af på babyerne.
Vi har sunget salmer og sange, sagt remser
og lyttet til musik, og vi har brugt salmer
både som fagtesange, sange at danse, lave
ride ranke, lytte, vugge og til at gemme sig
under chiffontørklæde. Det har været sjovt
at se, hvordan babyerne uge for uge blev
mere hjemmevante i rummet, og efterhånden vidste, hvad det var, der skulle foregå.

Et par af mødrene fortalte, at det også var
tydeligt hjemme, at de genkendte salmerne.
Der vil igen til efteråret 2017 blive mulighed for at gå til babysalmesang i Hårslev
Kirke.
Organist Kirsten Lübker

Babysalmesang i Hårslev Kirke

Hårslev Kirke
Sognepræst: Mette Lise Bjerregård, Præstegårdsvænget 4, Hårslev, 5471 Søndersø.
Tlf. 64 83 11 70 eller 71 78 60 81. E-mail: mbj@km.dk. Mandag er fridag
Organist: Kirsten Buskbjerg Lübker. Tlf. 26 68 50 44. Mail: buskbjerg@gmail.com
Kirkesanger: Peter Holz Mogensen, Nygårdsvej 8, Hårslev, 5471 Søndersø.
Tlf. 28 26 04 34. E.mail: holzm268@gmail.com
Graver: Michael Oemann Damgaard. Præstegårdsvænget 4A, Hårslev, 5471 Søndersø.
Træffes på kirkegården eller i graverkontoret i arbejdstiden. Tlf. 29 11 16 35.
E-mail: haarslevkirkegaard@mail.dk. Mandag er fridag
Menighedsrådsformand: Nick Christensen, Præstegårdsvænget 6, Hårslev, 5471 Søndersø.
Tlf. 23 60 51 85. E-mail: nickcnickc@hotmail.com.
Kirkeværge: Anette Kej, Rugårdsvej 948, Skovsgårde, 5471 Søndersø.
Tlf. 64 83 14 24. E-mail: anette.kej@gmail.com
Kasserer: Knud B. Christensen, Svelvikparken 17 A, 5400 Bogense. Tlf. 23 30 10 63.
E-mail: knud.birger.christensen@gmail.com
Hjemmeside: www.haarslev-kirke.dk
Kirkebil i Hårslev er gratis
Der er kirkebil til alle gudstjenester og arrangementer.
Kirkebilen bestilles senest dagen før. Ring til Christiansens Taxi – Busser, tlf. 64 84 14 85.
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Konfirmation i Hårslev
Kirke 2017
Søndag den 7. maj kl. 10 konfirmeres
følgende i Hårslev Kirke:
Asker Skytte Skov, Rugårdsvej 879,
Hindevad
Cecilie Nørholm Petersen, Axel Brahesvej 78, Gamby
Clara Kjærby Colding, Vejruphuse 10,
Vejruphuse
Emma Hedegaard Jørgensen,
Bogensevej 110, Hårslev
Jari Grønkjær Nielsen, Kastanievej 31,
Hårslev
Laura Bloch, Branebjerg 24, Gamby
Malthe Nørgaard Krarup Olsen,
Bogensevej 115, Hårslev
Michelle Vad Hansen, Lindegårdsvej 7,
Hårslev
Nadja Schmidt, Ejlskovej 53, Ejlskov
Niclas Myrtoft Bøgelund,
Floravænget 17, Søndersø
Nicoline Williams Johansen,
Møllegyden 37, Nymark
Nikolaj Wandrup Bengtson,
Juelsmindevej 26, Harndrup
Patrick Olaf Hjetting Moors,
Lykkesborgvej 22, Gamby
Tobias Jørgensen, Elmevej 5, Hårslev

Vi hejser flaget ved kirken, og Hårslev
Borgerforening sætter flagalléen op, så
konfirmanderne kan køre fra kirke gennem en festligt flagsmykket landsby.
Konfirmation 2018
I 2018 er der konfirmation søndag den 6.
maj kl. 10.
Alle kommende 7. klasseelever får brev
inden sommerferien med tilmeldingsblanket og orientering om konfirmationsforberedelsen i skoleåret 2017/2018.
Mette Lise Bjerregård

Nyt fra menighedsrådet
Personalenyt
Det er med glæde, at vi kan meddele, at
Mette Lise Bjerregård efter lang tids
alvorlig sygdom nu er blevet rask og er
begyndt at arbejde i december. Mette Lise

har ligeledes overtaget konfirmandundervisningen fra januar 2017. I den første
tid vil Mette Lise dog være på nedsat tid.
Tak til Hanne Eggers for hendes indsats
som vikarierende præst siden maj 2016.
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Menighedsrådsvalg

Nyt om kirkegården

I november 2016 blev der afholdt menighedsrådsvalg i Danmark og dermed
også i Hårslev Sogn.

Først blev de gamle og delvist udgåede kastanjetræer fældet, så de ikke længere var til fare for
nogen, når blæsten ruskede i dem. Det var
selvfølgelig nødvendigt, men der blev noget
tomt efter de gamle kæmper.

Sonja Bergholdt og Halldór Gudlaugsson
udtrådte af menighedsrådet. Mange tak til
både Sonja og Halldór for deres store indsats og engagement, som henholdsvis kirkeværge og protokolfører.
Det nye menighedsråd trådte i funktion
første søndag i advent og ser ud som nedenfor:
Formand: Nick Christensen,
Præstegårdsvænget 6, Hårslev
Næstformand: Annette Overdam
Petersen, Skovsgårdevej 8, Skovsgårde
Kirkeværge og kontaktperson: Anette
Mørk Kej, Rugårdsvej 948, Skovsgårde
Kasserer: Knud B. Christensen,
Svelvikparken 17 A, Bogense
Karen Bech, Møllegyden 9, Ejlskov
Kirsten Stamphøj Jespersen, Ejlskovvej
58, Ejlskov

Så var der tjørnehækken, som i årtier havde
kæmpet nedenunder træerne for at få lys og
næring nok. At det havde været en hård kamp,
var tydeligt at se! Så der var ikke andet at gøre,
end at klippe det, der var tilbage af hækken,
helt i bund, så den forhåbentlig kan skyde op
på ny. Der skal så suppleres med nye hækplanter.
Kastanjetræerne stod oven på et gammelt
stendige ud mod Præstegårdsvænget. Igennem
årene har trykket fra træerne og trærødderne
skubbet flere og flere sten ud af diget, der røg
måske også et par stykker ud, da træerne blev
fældet. Så nu venter der et større reparationsarbejde. Der er mange store sten, som skal løftes
på plads og anbringes, så de ikke bare triller
ned igen.
Det skal nok blive pænt. Vi skal bare have lidt
tålmodighed, det hjælper som bekendt ikke at
stå og trække i hækplanterne!

Velkommen til Annette Overdam Petersen og Kirsten Stamphøj Jespersen, som
er nyvalgte medlemmer.

Menighedsrådsmøder
Menighedsrådsmøderne er i følge loven offentlige, og det er således muligt at komme
og overvære møderne. Menighedsrådsmøderne holdes i konfirmandstuen i Hårslev
Præstegård. Datoer, dagsordener og referater
er fremlagt i kirkens våbenhus og kan også
ses på hjemmesiden www.haarslev-kirke.dk
Tjørnehækken skal fornyes, og diget repareres.
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Musikfestivalen – en anmeldelse

Da koncerten nærmede sig sin afslutning
kiggede jeg til højre for mig, hvor min datter
sad med åbne ører og store øjne og fulgte med
i både lyd og billede. En 7-årig, som er vant til
Ipadens flygtige underholdning. Hun var
tryllebundet (og helt tavs) under hele koncerten på en time.
Tak til Expanding Canvas Triptycon for at
kunne underholde både store og små.
Nick Christensen

Expanding Canvas Triptycon optrådte ved
musikfestivalen.
Musikfestivalen i Hårslev Kirke i oktober bar,
også i år, præg af et meget bredt musikalsk
repertoire. Der var mange fornøjelige øjeblikke. Nedenfor er en beskrivelse over en af
de store oplevelser, som festivalen bød på.
De store musikalske oplevelser er oftest dem,
som kommer uventet. Sådan en oplevelse var
Expanding Canvas Triptycon, som spillede
lørdag eftermiddag til musikfestivalen.
På nogle instrumenter, som var besynderlige
og spændende af både udseende og lyd, blev
der skabt en lydkulisse, som undervejs blev udført på en glasplade, der blev projiceret op på
et lærred, så publikum kunne følge med i
processen. Man blev med det samme revet med
og lod sig føre ind i universet af farverige
penselstrøg, der stille og roligt forvandlede
lærredet til symboler på Tro, Håb og
Kærlighed.

Anja Præst Trio leder fællessangen i festivalteltet.

Kirkehøjskolen
Alle er velkomne til kirkehøjskolens arrangementer:
På tur med Luther
Tirsdag den 28. februar kl. 19.30 i
Hårslev konfirmandstue
Se omtale under ”Det sker i Hårslev”.
Med Luther i Kirke
Tirsdag den 28. marts i Bogense Kirke
Organist Klaus Andersen og sognepræst
Karen Agersnap holder sammen et foredrag
om det nybrud i gudstjenesten og
menighedssynet, der var reformatoren Martin Luthers vision. Vi vil undervejs synge
fællessalmer og høre musik fra reformationstiden.
Fællesgudstjeneste 2. påskedag
Mandag den 17. april kl. 10.15 i Ore Kirke.
Det er blevet en fast tradition med en fælles
gudstjeneste for sognene bag kirkehøjskolen
2. påskedag. I år lægger Ore Kirke ”hus” til
den festlige gudstjeneste, hvor alle 6 præster
medvirker.
Klostervandring i Odense
Lørdag den 20. maj kl. 11-13.
En guidet byvandring i Odense. Nærmere
oplysninger følger.

5

Det sker i Hårslev
Hårslev Kirke
Kyndelmissegudstjeneste med lys og
musik
Søndag den 5. februar kl. 19.30 i Hårslev
Kirke.
Som tidligere år tænder vi masser af levende
lys i kirken og holder gudstjeneste i den
særlige stemning, der opstår, når kirken kun
er oplyst af levende lys. Harpenist Anne
Marie Høst Mortensen sørger for stemningsfuld musik sammen med blokfløjtenist
Kirsten Buskbjerg Lübker og kirkesanger
Peter Holz Mogensen. Man vil bl.a. kunne
høre værker af O’Corolan, Gustav Holst og
John Banister. – Der er kirkekaffe i kirken
efter gudstjenesten.
Anne Marie Høst Mortensen spiller på harpe til
kyndelmissegudstjenesten.

Børnegudstjeneste med spisning
Tirsdag den 7. marts kl. 17 i Hårslev Kirke.
En hyggelig og uformel gudstjeneste for
børn og deres familier, hvor vi ikke sidder
ned på kirkebænkene hele tiden! – Efter gudstjenesten spiser vi aftensmad i konfirmandstuen. Vi slutter senest kl. 19. – Tilmelding
til spisningen (gratis for børn, 20 kr. for
voksne) senest fredag den 3. marts på sms til
tlf. 71 78 60 81 eller mail til mbj@km.dk.

Sangaften med strejftog i højskolesangbogen
Tirsdag den 21. marts kl. 19.30 i konfirmandstuen.
Christian Dyrst kommer endnu engang til
Hårslev og leder os igennem en sangaften,
som han har givet titlen ”Strejftog i højskolesangbogen”.
Det er en sangaften om – og med den folkelige sang, før og nu. Programmet byder på
sange, som alle kender, sange, som nogen
kender og sange, som ingen kender. Christian Dyrst sammenkæder, forklarer og sætter i relief med humor og stort indblik i både
musik og historik.
Christian Dyrst guider os gennem sangaftenen.

Kirkehøjskolen: På tur med Luther
Tirsdag d. 28. februar kl. 19.30 i konfirmandstuen.
Præsterne Bente Bisgaard Thomsen, Ole
Hansen og Gunvor Sandvad viser billeder fra
præsternes studietur til de tyske byer, hvor
Martin Luther levede og virkede for 500 år
siden. Der fortælles om
de vigtigste begivenheder
i Luthers liv, og om de
betydningsfulde spor han
satte som teolog, bibeloversætter, præst og
sjælesørger.
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Palmesøndag med korsang
Søndag den 9. april kl. 10 i Hårslev Kirke.
Hårslev Sognekor medvirker ved gudstjenesten, hvor vi skal høre om Jesu indtog i
Jerusalem, optakten til påskeugen.

Fællesgudstjeneste 2. påskedag
Mandag den 17. april kl. 10 i Ore Kirke.
Det er blevet en fast tradition med en fælles

gudstjeneste for sognene bag kirkehøjskolen
2. påskedag. I år lægger Ore Kirke ”hus” til
den festlige gudstjeneste, hvor alle 6 præster
medvirker.

Aftengudstjeneste med forår og varme
hveder
Store Bededags aften, torsdag den 11. maj
kl. 19.30 i Hårslev Kirke.
Vi pynter med lysegrønne grene og synger
forårssalmer ved en kort aftengudstjeneste.
Efter gudstjenesten går vi i konfirmandstuen
og hygger os med kaffe/te og de traditionelle
varme hveder.

Hårslev Borgerforening
Generalforsamling
Torsdag den 23. februar kl. 19.00 i
Hårslev Hallen.
Mød op til generalforsamlingen og vær med
til at få indflydelse på aktiviteter m.m. i dit
lokalområde. - Der er spisning efter generalforsamlingen.

Fastelavnsfest
Søndag den 26. februar kl. 14.30 i Hårslev
Hallen
Borgerforeningen står for det traditionsrige
fastelavnsarrangement i hallen, hvor der slås
katten af tønden og spises fastelavnsboller.

Fællesspisning
Torsdag den 2. marts kl. 18 i Hårslev Forsamlingshus.
Borgerforeningen fortsætter succesen med
fællesspisning. Bindende tilmelding på sms
senest mandag den 4. marts til Frede Hansen
tlf. 61 60 48 65 eller Anne Lassen tlf. 61 38
44 40.

Første gang tirsdag den 18. april kl. 18.30. I
maj rykkes starttidspunktet til kl. 19. Turene
køres i og omkring Hårslev Sogn, og tempoet er socialt, så alle kan deltage. Har du
lyst til at være med, så møder du bare op.
Oplysninger om borgerforeningens aktiviteter på foreningens hjemmeside
www.hårslev.dk” eller på foreningens facebook-side. Formand: Leif Olsen tlf. 23 30
36 89.

Hårslev Pensionistforening
Onsdagscafé med gule ærter
Onsdag den 15. februar kl. 17.00 i konfirmandstuen.
Bestyrelsen inviterer på gule ærter med tilbehør, øl/vand, snaps, kaffe/te og småkager.
Pris: 110 kr. Bindende tilmelding senest den
8. februar til Sonja tlf. 64 83 14 24 eller
Jonna tlf. 64 83 10 49.

Onsdagscafé med sang og musik
Onsdag den 15. marts kl. 14 i konfirmandstuen.
En eftermiddag med sang og musik på programmet. Der serveres kaffe/te og kager, og
der sluttes som sædvanlig med et spændende
lotteri.

Årets udflugt
Tidspunkt og udflugtsmål meddeles senere.
Oplysninger om Hårslev Pensionistforenings
aktiviteter kan fås hos formanden Sonja
Bergholdt tlf. 64 83 14 24.

Cykelture
Tirsdage fra det nye ”torv” ved kirken.
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Gudstjenesteliste
Kalender

Hårslev

5. februar

Sidste s. e. h. 3 k.

19.30 (MLB)

12. februar
19. februar
26. februar
5. marts
7. marts
12. marts
19. marts
26. marts
2. april
9. april
13. april
14. april
16. april
17. april
23. april
30. april
7. maj
11. maj
14. maj
21. maj
25. maj
28. maj
4. juni
5. juni

Septuagesima
Seksagesima
Fastelavn
1. s. i fasten

11.30 (JFJ)
14.00 (GS)
10.00 (MLB)
10.00 (MLB)
17.00 (MLB)
2. s. i fasten
11.30 (MLB)
3. s. i fasten
11.30 (OH)
Midfaste
10.00 (MLB)
Mariæ bebudelsesdag 09.00 (OH)
Palmesøndag
10.00 (MLB)
Skærtorsdag
19.30 (MLB)
Langfredag
10.00 (MLB)
Påskedag
11.30 (MLB)
2. Påskedag
10.15
1. s. e. påske
11.30 (OH)
2. s. e. påske
10.00 (MLB)
3. s. e. påske
10.00 (MLB)
St. Bededag
19.30 (MLB)
4. s. e. påske
11.30 (MLB)
5. s. e. påske
10.00 (MLB)
Kr. himmelfarts dag 11.30 (MLB)
6. s. e. påske
11.30 (ASS)
Pinsedag
10.00 (MLB)
2. pinsedag
10.00 (MLB)

Padesø

Bemærkninger
Kyndelmissegudstjeneste
med lys og musik.

10.00 (JFJ)
13.30 (MLB)
10.00 (MLB)
11.30 (MLB)
11.30 (MLB)
10.00 (MLB)
11.30 (MLB)
10.00 (MLB)

Familiegudstjeneste (P)
Børnegudstjeneste med spisning

Fællesgudstjeneste i Ore Kirke
11.30 (MLB)
10.00 (MLB)
10.00 (MLB)
11.30 (MLB)
-

Forkortelser:
MLB = Mette Lise Bjerregård, Hårslev-Padesø
JFJ = Jørgen Flensted-Jensen, pastor emeritus
GS = Gunvor Sandvad, Særslev-Ejlby-Melby
OH = Ole F. Hansen, Veflinge
ASS = Agnethe Søndergaard Sørensen, Skovby-Ore-Guldbjerg
P= Padesø
H = Hårslev

Konfirmation (H)
Varme hveder efter gudstjenesten

Bogense Bogtrykkeri ApS · 6481 1029

Dato

